Jak zostać Partnerem KNX

Wprowadzenie
Jako certyfikowany instalator KNX, stając się Partnerem
KNX i występując na międzynarodowej witrynie odwiedzanej miesięcznie przez tysiące internautów stawiacie
Państwo Siebie i Swoją Firmę w centrum uwagi!
Taka reklama, otworzy drzwi do wielu nowych możliwości dla Twojej Firmy. Jako Partner KNX, masz również
dostęp do materiałów promocyjnych. Stając Partnerem
KNX, stajesz się bardziej konkurencyjny i wyprzedzasz
swoich kolegów instalatorów.
Bądź częścią społeczności z ponad 25.000 Partnerów
w ponad 110 krajach na całym świecie!

Zalety uzyskania statusu Partnera KNX
Certyfikat oznacza jakość i zaufanie
Stając Partnerem KNX, otrzymujesz oficjalny
Certyfikat ze swoim imieniem i nazwiskiem,
dając swoim klientom wyraźny komunikat o
jakości swojej pracy i gwarantujący zaufanie,
jakim mogą obdarzyć Twoje doświadczenie.

Używaj logo KNX jako znak nawigacyjny
dla Twojej firmy
Jako znak jakości, Partnerzy KNX mogą wykorzystywać logo KNX na swoich materiałach promocyjnych lub innych dokumentach
firmowych (np. papier firmowy, koperty,
wizytówki, itp.).
Bezpłatyny ETS Lite i specjalna cena na
ETS Professional
Podczas rejestracji do Podstawowego Kursu
KNX, otrzymasz kupon (wartości 100�),
upoważniający do pobrania za darmo programu ETS Lite (host-Id). Ponadto po pomyślnym zdaniu egzaminów, zostanie przyznany
drugi bon o wartości 12,5%, który można
wykorzystać do zmiany wersji ETS Lite do
ETS Professional po obniżonej cenie 700�
zamiast 900�!

Bądź wartościowy dla firmy w której chcesz
pracować
Jako profesjonalista, możesz pracować
samodzielnie lub w firmie. W tym drugim
przypadku, posiadając status Certyfikowanego Partnera KNX jesteś atutem dla tej firmy,
ponieważ przekazujesz jej status Partnera
KNX jeśli jesteś jej pracownikiem.
Krok w kierunku dalszej specjalizacji
Bycie Partnerem KNX jest krokiem w
kierunku dalszego rozwoju osobistego lub
specjalizacji. Można zwiększyć swoją wiedzę
podczas Kursu Zaawansowanego, a nawet
uczestniczyć w Kursie Nauczyciela, jeśli
chcesz zostać wykładowcą KNX i pracować
Certyfikowanym Ośrodku Szkoleniowym
KNX.
Bycie częścią międzynarodowej rodziny
KNX to nie tylko światowy standard
automayzacji dla domów i budynków, ale
także globalna organizacja członków stowarzyszenia KNX (producentów), Centrów
Szkoleniowych KNX, Partnerów Naukowych
KNX, Klubów Użytkowników i wiele więcej!

www.knx.org

Międzynarodowa reklama dla Twojej firmy
Skorzystaj z możliwości KNX Journal, czytanego przez ponad 80.000 osób w ponad 100
krajach, aby zdobyć najnowsze informacje na
temat systemu KNX, organizacji, produktów,
imprez itp.

Niech Twoja firma będzie widoczna w całym świecie!
Twoja Firma i dane kontaktowe pojawią się
na międzynarodowej stronie internetowej
KNX, dołączając tym samym do świata ponad
25.000 Partnerów w ponad 110 krajach.

Zostań członkiem Klubu Użytkownika
Wstępując do Klubu Użytkownika, możesz
podzielić się swoimi doświadczeniami z doświadczeniami innych użytkowników KNX
i korzystać w ten sposób z ogromnego
potencjału wiedzy i informacji.

Weź udział w konkursie Nagroda KNX
Co dwa lata KNX przyznaje międzynarodowe nagrody za najciekawsze projekty automatyzacji domów
i budynków, zrealizowane w systemie KNX, które
wyróżniają się w odniesieniu do innowacji i postępu
technicznego. Jest to wyjątkowa okazja do wzięcia
udziału w konkursie, który pokaże światu KNX Twój
poziom wiedzy specjalistycznej i najlepiej wykonany
projekt!
www.knx.org/knx/knx-projects/knx-award-projects

Jak zostać Partnerem KNX
Aby stać się Certyfikowanym Partnerem KNX, musisz
spełnić tylko trzy warunki:
1) Zarejestruj się w jednym z Certyfikowanych Centrów
Szkoleniowych
(www.knx.org/knx-partners/training-centres/list)

2) Przejdź Podstawowe Szkolenie KNX (40 godzin)
3) Zdaj egzamin z wiedzy teoretycznej i praktycznej,
który odbywa się po zakończonym szkoleniu z minimum 50% wynikiem

Jak postępować
KNX będzie mogło udostępnić Ci następujące elementy
za pomocą Twojego konta w sklepie internetowy:
• Certyfikat Partner KNX
• Logo Partner KNX
• Kupon, dzięki któremu można cieszyć się zniżką
12,5% przy zakupie ETS Professional
Zostaniesz także wymieniony w międzynarodowej bazie
Partnerów KNX, z którą można zapoznać się poprzez
stronę internetową Stowarzyszenia KNX stronach
(www.knx.org). Rejestracja na stronie internetowej
KNX jako Partner KNX jest bezpłatna.

Kontakt / Informacje
Aby uzyskać więcej więcej informacji, nie wahaj się
skontaktować z
KNX Certification Department via:
Tel: +32.2.775 85 90, Email: certification@knx.org

Aby uzyskać dodatkowe informacje, patrz również
www.knx.org/knx-partners/knxeib-partners/about
www.knx.org/knx-partners/knxeib-partners/joining

www.knx.org

1) Załóż konto w sklepie internetowym KNX:https://
onlineshop.knx.org
2) Otrzymasz e-mail z linkiem aktywacyjnym oraz nazwą
użytkownika.
3) Znajdziesz swój numer klienta na koncie
Przekaż ten numer klienta do Certyfikowanego Centrum Szkoleniowego przed rozpoczęciem szkolenia. Po
rejestracji dla potrzeb Kursu Podstawowego otrzymasz
bezpłatnie licencję ETS Lite do pobrania za pomocą
Twojego osobistego konta w sklepie internetowym! Jeśli
zdasz egzamin teoretyczny i praktyczny, Stowarzyszenie
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